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redes sociais

reportagem especial

Em 2012, o Facebook realizou pela pri-
meira vez o Studio Awards, prêmio 

mundial que reconhece as agências e 
marcas que melhor conseguiram reali-
zar conexões sociais na rede. A premia-
ção aponta um crescimento da importân-
cia da criação para as mídias sociais. No 
ano passado, entraram na lista 11 cam-
panhas, de dez agências, representando 
sete países. Os prêmios foram distribu-
ídos em quatro categorias: Azul, Ouro, 
Prata e Bronze. 

A ação da Nike para a corrida Rio-SP, da 
agência LiveAD, ganhou Bronze e foi o úni-
co case premiado destinado à América La-
tina (o trabalho também ganhou Leão de 
Ouro no Festival de Cannes 2012, na cate-
goria Branded Content & Entertainment). 
Mas o Facebook não é o único a premiar 
cases baseados em mídias sociais. Os já 
tradicionais Cannes, Clio Awards e ou-
tros festivais, como o Wave, também vêm 
ampliando as premiações de campanhas 
que tem como foco as conexões sociais. 

“Em Cannes, já existe um questiona-
mento em torno da categoria Cyber. Ho-

je, tudo é digital, não dá mais para saber o 
que é de fato Cyber. Muitas ações que são 
focadas em mídias sociais, por exemplo, 
estão ganhando prêmios em outras cate-
gorias como PR, Direct ou Promo”, avalia 
Marco Versolato, vice-presidente de cria-
ção da DM9DDB, que foi responsável pela 
ação Fashion Like da C&A, ganhadora de 
quatro Leões em Cannes (Prata em Out-
door e Bronze em Direct, Promo e Media).

Para Raphael Vasconcellos, diretor de 
criação do Facebook no Brasil, as agên-
cias brasileiras ainda estão aprendendo a 
explorar todo o potencial criativo das re-
des sociais. “A produção de conteúdo cria-
tivo para marcas e o uso das tecnologias 
da nossa plataforma ainda não estão no 
mesmo patamar do que é feito em outros 
mercados. Nos últimos anos houve uma 
transformação profunda na forma de pla-
nejamento e gestão das marcas e a manei-
ra como as empresas lidam com isso va-
ria muito. Algumas já sabem lidar com a 
mudança, outras ainda não aprenderam 
e há ainda aquelas que estão retardando 
o momento de viver a mudança”, analisa.

Criatividade premiada
Cresce o número de prêmios destinados a cases nas redes sociais  
e o Brasil começa, lentamente, a conquistar seu espaço

O grande critério para ações serem pre-
miadas é o uso da plataforma de forma 
criativa, explorando o que a rede tem de 
mais precioso, que é a conexão entre fãs 
de uma marca e seus amigos, explica Vas-
concellos. “No case da Nike, por exemplo, 
a LiveAD teve um insight muito podero-
so, de conectar o mundo real com o mun-
do digital, usando a tecnologia do Face-
book para que os corredores da marato-
na entre Rio e São Paulo pudessem contar 
a seus amigos que estavam participando 
da prova. Tudo isso com uma interação 
muito simples, apenas pisando em um 
tapete”, relembra. 

Criatividade nunca faltou ao brasileiro, 
mas os criativos ainda estão muito presos 
a fórmulas, aponta o diretor de criação do 
Facebook no Brasil. “A criação brasileira 
ainda está procurando o último truque 
para ganhar likes e compartilhamentos 
e não em desenvolver uma criatividade 
autêntica para esse ambiente altamente 
conectado”, avalia. Conheça a seguir algu-
mas ações de destaque nas redes sociais 
e saiba por que elas foram premiadas.

No ano passado, a operadora de 
telefonia TIM criou um telefone pré-
pago, concebido e cocriado por jovens 
nas redes sociais. Produzida pela R/
GA, a ação TIM Beta ganhou Prata em 
Direct no Wave Festival 2012, Melhor 
dos Melhores de digital da Associação 
Brasileira de Marketing Direto (Abemd) 
e ficou entre os melhores cases 
escolhidos pelo público da IXDA, 
premiação específica para usabilidade 
e interface de sites. Com o objetivo 
de lançar um produto pré-pago para o 
público jovem (16 a 24 anos), a agência 
criou, no início de 2011, uma ação 
integrada na web, com comunidades 

no Facebook e Orkut. “Perguntamos 
às pessoas  como gostariam que 
fosse o plano de celular para elas, 
funcionalidades, tarifas etc. Isso foi 
discutido por conversas nas redes 
sociais”, explica Paulo Melchiori, diretor 
de criação da R/GA. 

A partir das ideias e sugestões dos 
jovens, a TIM criou um chip pré-pago 
com um plano de tarifas e distribuiu 
um número limitado desses chips entre 
integrantes das comunidades nas redes 
sociais. Cada pessoa que ganhou o chip 
poderia convidar dois amigos mais 
próximos para participar da promoção. 
No chip era possível medir a influência 

dos adolescentes nas redes sociais.
Quanto mais os jovens usam as 

redes, mais ganham pontos e recebem 
descontos no valor do plano. O jogo tem 
uma mecânica que mede as atividades 
dos usuários e o quão relevante ele é na 
rede. Dependendo de sua influência (se 
é retuitado ou comentado, por exemplo) 
ganha pontos em dobro.  Durante a 
ação, 650 mil pessoas entraram no site 
para pedir convites para receber o chip. 
A campanha também teve impacto nos 
negócios: a TIM teve 55% de aumento 
de receita, em três meses, e 15% no uso 
do plano. A #timbeta foi trending  topics 
mais de uma vez do Twitter no Brasil.

Focada essencialmente no 
Facebook, a campanha Fashion Like, 
produzida pela DM9DDB para C&A, 
ganhou quatro Leões em Cannes 
(Prata em Outdoor e Bronze em 
Direct, Promo e Media), e entrou no 
shortlist do Clio Awards. A ideia da 
campanha também é baseada na 
conexão entre o mundo físico e o 
digital. Em abril de 2012, dez modelos 
da coleção do Dia das Mães ficaram 
disponíveis em uma aba especial na 
página da marca no Facebook, com 
um botão like em cada peça de roupa. 
Durante toda a semana, internautas 
puderam opinar, elegendo qual peça 
mais gostavam. Depois da ação na 
rede social, as peças foram expostas 
na loja conceito da C&A do shopping 
Iguatemi, em São Paulo, e em cabides 
especiais com um visor indicando 
quantos “curtir” cada roupa ganhou. 

“O Fashion Like se baseou no 
fato de que as mulheres sempre 
pedem opiniões  para amigas”, conta 
Marco Versolato, da DM9DDB. Neste 
caso, não apenas um, mas todos 
os contatos do Facebook opinaram 
sobre as peças, curtindo na rede. 
Mais de oito milhões de pessoas 
foram impactadas, a página da 
marca ganhou mil novos fãs por hora 
no Facebook e parte da coleção foi 
vendida em apenas um dia. “Com o 
sucesso, a C&A decidiu expandir a 
ação para mais cinco lojas, além de 
passar a fazer parte da estratégia de 
vendas do cliente”, diz Versolato.

TIM Beta

C&A: Fashion Like
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Jogo rápido

“Esqueça as técnicas publicitárias”
Diretor global de criação da R/GA, uma das maiores agências digitais do mundo (sediada em Nova York e com escritório no Brasil), Nick Law fala, em en-
trevista exclusiva a Meio & Mensagem, sobre como vê a criação para redes sociais aqui e em outros países. Em sua opinião, é preciso esquecer as técni-
cas publicitárias para criar um grande case nas redes sociais. Law, que já recebeu os maiores prêmios do mercado, foi três vezes indicado como um dos 
50 criativos mais influentes em todo o mundo, de acordo com a revista Creativity. Em 2012, integrou o júri do Facebook Studio Awards.

Meio & Mensagem — Você foi membro do 
júri do primeiro Facebook Studio Awar-
ds. Como avalia a criação para as mídias 
sociais? As agências e as marcas estão 
mais maduras?
Nick Law — O Facebook só virou parte 
dominante na cultura das pessoas nos 
últimos cinco anos e o Twitter, há três 
anos. Não é surpreendente que a nos
sa indústria ainda esteja se confrontan
do com a utilização das mídias sociais. 
As melhores práticas estão começan
do a surgir e o sucesso surpreendente 
de muitas campanhas sociais está jus
tificando maiores orçamentos de mar
keting, mas ainda há muito mais para 
experimentar e aprender. Dessa forma, 
mesmo sendo ainda uma disciplina em 
fase de amadurecimento, é claro que o 

social está se tornando uma ferramenta 
de marketing extremamente poderosa.

M&M — A América Latina ganhou apenas 
um prêmio no Facebook Studio Awards 
(para a agência Live AD, com o case Nike 
Corre). Como avalia a criação brasileira?
Law — Grandes trabalhos de mídia social 
podem vir de qualquer lugar. Não é preciso 
grandes orçamentos ou grandes equipes. 
Você pode fazer algo grande ou pequeno, 
curto ou longo, local ou global. Por isso, vai 
ser difícil prever em qual lugar surgirão ca
ses vencedores de ano para ano. Nós todos 
sabemos que o Brasil tem grandes talentos 
criativos — muitos dos quais estão ganhan
do prêmios como residentes de outros pa
íses — então, eles vão ganhar a sua parte. 
O único cuidado é que, como em muitos 

países, os clientes no Brasil precisam pa
rar de tratar social como algo que é pen
sado depois, com o que sobra das verbas 
já investidas em outros meios. 

M&M – Os brasileiros sempre foram co-
nhecidos como inovadores e bons candi-
datos a prêmios internacionais. Essa má-
xima continua se aplicando para a criação 
em mídias sociais ou é preciso evoluir?
Law — A mídia social é particularmente 
popular no Brasil, então os anunciantes 
irão descobrir quem são os criativos bons 
para eles. É um meio muito democráti
co, por isso grandes trabalhos também 
vêm de lugares muito inesperados. Tal
vez a única diferença cultural, que vale 
a pena mencionar para o País, é a sua re
verência incomum em relação à publi

cidade. Os criativos devem certificarse 
que isso não irá influenciar seu trabalho 
em mídias sociais, porque o mais eficaz 
no meio não é baseado na publicidade. 
Meu conselho para qualquer um no mer
cado brasileiro trabalhando no social é: 
aproximese do meio como se não fosse 
publicitário. Esqueça todas as técnicas e 
os truques que você aprendeu em agên
cias de publicidade e pense em como 
as pessoas interagem com seus amigos.

M&M — O que torna um case criativo nas 
redes sociais?
Law — Grandes campanhas sociais des
cobrem o que e por que as pessoas que
rem compartilhar alguma coisa. Pode ser 
algo que é engraçado ou informativo ou 
útil; seja o que for.

A ação da Nike para a corrida Rio-
SP, que aconteceu em outubro de 
2011, foi a única da América Latina a 
ser reconhecida pelo Facebook Studio 
Awards. Produzida pela LiveAD, ganhou 
Bronze. A ação foi o resultado de um 
trabalho iniciado em 2009, quando a 
Nike resolveu mudar a percepção sobre 
corrida no Brasil. O foco da marca para 
corrida passou a ser jovens de 18 a 23 
anos. “Para fomentar o esporte junto a 
esse público, criamos uma estratégia 
de relacionamento entre a marca e 
alguns jovens”, explica Lucas Mello, 
presidente da LiveAD. 

A estratégia fez a conexão entre 
o mundo real e o digital. Foram 
convidados 50 jovens de até 23 anos 
de São Paulo e do Rio de Janeiro para 
começar a correr. O grupo, chamado 
Coisa da Boa, treinava aos sábados 
no Ibirapuera e na Lagoa Rodrigo de 
Freitas, além de participar de um grupo 
fechado dentro da página da marca 
Nike Corre, no Facebook. “A corrida 
passou a ser uma atividade social, 
porque eles podiam convidar os amigos 
para participar do Coisa da Boa”, diz. 

Com a ideia de fomentar o esporte, a 
agência criou um desafio para a equipe: 

participar da prova Nike Rio-São Paulo. 
Em outubro de 2011, 250 corredores 
se revezaram em 600 quilômetros 
de percurso. Foi usada a tecnologia 
RFID (rádio frequência) numa câmera 
que registrava a passagem do atleta 
em um tapete. No momento em que o 
corredor pisava no tapete, uma foto era 
postada em seu perfil no Facebook. Em 
apenas três dias, a página Nike Corre, 
no Facebook, ganhou 20 mil novos fãs. 
Todo o conteúdo sobre a corrida foi 
curtido mais de 20 mil vezes e obteve 
600 compartilhamentos. Ao todo, a 
página recebeu 4,7 mil comentários.

Nike: corrida Rio-SP
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1548, p. 48-49, 25 fev. 2013.




